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Balatonedericstõl Keszthelyig a táj ké-
pét jelentõsen meghatározta az 1860-as
években idetelepített feketefenyõ. Eb-
ben az idõben az akkoriban helyben
élõ erdõbirtokos Festetics család a ko-
pár területek fásítására telepített fenyõt,
majd az 1950–60-as években a Keszthe-
lyi-hegységben õshonos molyhostölgy-
és virágoskõris-állományokat alakították
át feketefenyõre. A dolomit alapkõze-
ten lévõ sekély termõrétegû talajokon a
fenyõk jól érezték magukat.

Érdemes áttekinteni az Erdészeti La-
pok 1881. évi januári számát, amelyben
jó látható, hogy a legeltetéssel kopárrá
tett hegységet milyen áldozatos munka
árán erdõsítették újra: „Fenyõcsemeték
cserepes ültetése és veténykertek megvé-
dése. Riedl Ödön erdõmester úr adatai
nyomán közli: Kabina János, kat. fel-
ügyelõ.” Az 1901. évi lapszámban ol-
vashatjuk a megerõsítést: „Hazai er-
dõkbõl. I. Kopárok beerdõsítése gróf
Festetich Tassilo keszthelyi uradalmá-
ban.”

A Soproni Egyetem Termõhely-is-
merettani Intézeti Tanszéke kutatást
végzett, amely megerõsítette, hogy az

erdészeti klímaosztályozás alapján a
hegység jelentõs része erdõssztyepp
osztályba sorolható.

A területre általánosan rossz vízgaz-
dálkodású talajok jellemzõek. A szik-
lás-köves váztalajok és a rendzinák ad-
ják a meghatározó talajtípusokat. Ahol
lösz, illetve homok rakódott a dolomit
ágyazati kõzetre, sekély termõrétegû
barnaföldek, rozsdabarna erdõtalajok
alakultak ki. A völgyek lejtõhordalékos

területein agyagbemosódásos barna er-
dõtalajt találunk, de ez nem meghatá-
rozó a területen.

A talajok alacsony vízkapacitása,
nagy vízáteresztõ képessége az a két tu-
lajdonság, amelyek rendkívül kiszolgál-
tatottá teszik a hegység erdeit. A hosszú
aszályos idõszakok, a hõség és forró na-
pok növekvõ gyakorisága veszélyezteti
az erdõállományok fennmaradását. 

Sajnálatos, hogy az erdészeti termõ-
helyismeret-tan háttérbe szorulni lát-
szik, pedig a tágan értelmezett termõ-
hely változását jól mutatják az
erdõkárok, és csak remélni tudjuk,
hogy az erdõgazdálkodási módszerek
változtatásával követni tudjuk a gyors
folyamatokat.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóságával
és a NAIK ERTI-vel együttmûködve klí-
mamonitoring megvalósításába kezdett
a Bakonyerdõ Zrt. Ennek keretében ki-
helyezésre került számos meteoroló-
giai állomás, továbbá egy erdei körül-
mények között használható
állományalatti mérõállomás, amely a
talaj nedvességtartalmának adatait is
rögzíti három különbözõ mélységben,
a hõmérséklet- és relatív páratartalom-
adatok mellett. Természetesen az ada-
tok egy honlapon keresztül folyamato-
san megtekinthetõk, értékelhetõk. 

A mûszer az egyéves tesztüzem so-
rán bizonyította alkalmasságát. A mû-
szerek számának növelésével, az erdõ
jellemzõinek felvételezésével cél, hogy
alaposabban mérjük, megismerjük a
folyamatot, amely a jelentõs pusztulás
hátterében áll.

A legutolsó erõs száradást a kilenc-
venes évek végén tapasztalták a keszt-
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Új erdõképet mutat a hegyvidék
Visszatér az eredeti vegetáció a Keszthelyi-hegységbe

Az ismétlõdõ aszályos évek következtében fellépõ száradás, majd az ezt köve-
tõ gombakárosítások miatt a feketefenyõk 70 százaléka eltûnt a Keszthelyi-
hegységbõl. A kivágott fákat alapvetõen az õshonos virágos kõris, molyhos
tölgy fafajok váltják fel, sok barkóca berkenyével, cserrel, korai juharral. Az
egészségügyi fakitermelési munkák meghatározó részével végzett a Keszthelyi
Erdészet, a táj már az új arcát mutatja az itt élõknek és a turistáknak. Az erdõ
természetes úton megújul, visszatér a feltételezett eredeti vegetáció.

Legeltetõ gyerekek Diás felett 1934-ben (Balaton Múzeum archívuma, Hoffmann Pál)
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helyi erdõkben, az erdészetnek akkor
is ki kellett termelnie az elszáradt egye-
deket. A 2011-es, 2012-es esztendõ is
két rendkívül száraz év volt. A két
aszályos év a fenyõket erõteljesen le-
gyengítette, 2012 tavaszától erõs tûvö-
rösödés, pusztulás volt tapasztalható.
Mindezt jeleztük a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósá-
gának, amely 2012 augusztusában el-
rendelte a száraz fenyõk kivágását, nö-
vény-egészségügyi és kárfelszámolási
szempontok alapján.

A kárfelszámolás megkezdésekor
már tapasztalható volt, hogy a szára-
dás a felmért terület kétszeresére ter-
jedt ki. Szemmel láthatóan a tûvörösö-
dés, a hajtáspusztulás felgyorsult. 

A legyengült fák a fenyõtû- és hajtás-
károsító gombák következtében tovább
veszítették lombozatukat. Az erdészeti
hatóság az elrendelt fakitermelések foly-
tatásáról, kiterjesztésérõl hozott döntést. 

A károsítás túlnyomó része Keszt-
helytõl Balatonedericsig húzódó ún.

dolomit régióban található. Szinte tra-
gikus, hogy 2014-ben mindemellett a
cser egészségügyi termelése meghalad-
ta a feketefenyõét. A NAIK ERTI vizs-
gálata kimutatta, hogy a felelõs a Bi-
scogniauxia mediterranea nevû

gomba, amely egyértelmûen az aszály-
stressz következtében képes a soha
nem látott mértékû pusztításra. A gom-
ba nem kímélte sem a fiatal, sem az
idõs csereseket.

A kárfelszámolással a közelmúltban
végeztünk. A száradással érintett terü-
let mintegy 3500 hektárt tett ki. A ki-
termeléssel a feketefenyõk 70 százalé-
ka eltûnt a Keszthelyi-hegységbõl, a
cseresek jelentõsen károsodtak.

A termelés során az élõ fákat meg-
óvtuk, de így is jelentõsen megváltozott
a hegység Balaton felõli tájképe, ahol
korábban a feketefenyõk álltak. A cse-
resekben sok helyen teljes területen
mesterséges erdõfelújításokat kellett
elvégezni. Minden károsítás ellenére to-
vábbra is bízunk a cser fafajban, és a
makkvetéssel történt erdõsítések ígére-
tes eredményt mutatnak.

Feketefenyõ-ültetés a Balaton-tör-
vény korlátai és a terület természetvé-
delmi besorolása miatt nem lehetséges.
A fafaj idegenhonos besorolása érde-
kes kérdés, hiszen éppen ez a fafaj te-
remtette meg a feltételeket, hogy a ko-
párokon kialakuló termõrétegen
õshonosnak tekintett lombos fajok
nyerjenek teret. A tájképi hatás tekin-
tetében – különösen a nagy volumenû
idegenforgalomra, turizmusra gondol-
va – határozottan hiányzik a hegyvidék
örökzöld megjelenése.

Ami eddig a téli idõszakokban is
üde zöld volt, az ettõl kezdve átlátha-
tóbbá, de kopár hatásúvá válik, viszont
biológiailag változatosabb lett az erdõ
a kisebb sziklagyepekkel, cserszömör-
cés foltokkal.
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